
PERFIL           
Sou natural da vila de Sintra e foi aí que fiz os primeiros anos de vida. O seu
microclima haveria de me empurrar cada vez mais para Lisboa e hoje sou muito
feliz a viver à beira do Tejo e perto do centro da capital.

Em 2014, fui para a Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril onde
realizei a minha licenciatura e mais tarde viria a fazer uma pós-graduação. 

No final dos 3 anos, encontrei o meu caminho no marketing digital a gerir a
presença digital de vários hotéis. Fiz gestão de conteúdos em sites, redes
sociais, e-mail marketing e blog. Este primeiro contacto foi crucial e um ponto
de partida para continuar a aprofundar cada vez mais a área. Decidi
“especializar-me” um pouco mais nas redes sociais e no SEM (Search Engine
Marketing). Fui ainda gestor de redes sociais e conteúdos de várias pequenas
empresas.

Agora, na ALL Comunicação, quero continuar a fazer o que gosto e o que
acredito ser o futuro: alavancar a presença das empresas através do digital.

SIMÃO DELGADO
ALL COMUNICAÇÃO



O café é o meu boost matinal. Se não for o café, será uma corrida até Belém
enquanto o sol ainda está adormecido. Mantenho a minha manhã silenciosa
porque a calma dá-me concentração para iniciar o dia.

Organizo-me muito através da tradicional agenda em papel. À partida, a
minha semana já lá estará estruturada e, portanto, folheio as páginas para um
overview nas tarefas. Também dou uso às folhas de rascunho, onde aponto
ideias e outros pensamentos. O meu dia vai-se fazendo entre esta gestão de
papel, redes sociais e planeamentos. 

Por ter a semana mais estruturada, o fim de semana é sempre mais
espontâneo e a agenda provavelmente ficará fechada. Talvez exista um jogo
de ténis pelo meio.

Qualquer que seja o dia, o final será sempre a passear o meu cão, o Frankie.
Algo que é relaxante e ao mesmo tempo uma aventura porque o seu feitio é
muito especial, mas no fim faz-me sempre apreciar o bom desta vida.

UM DIA NA VIDA DE...                    


